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Tværkulturelt 
arbejde i coronatider

Tværkulturel medarbejder Wessam Youssef 
fortæller fra det arabisktalende arbejde, at 
fællesskabet ’Good News’ i Aarhus fortsæt-
ter deres torsdagsmøder på Zoom. Første 
gang holdt de bedemøde. Nu har de bibel-
studium. En ven af Wessam underviser om 
bibelstudium i fællesskab ud fra Filipperbre-
vet. Paulus var i fængsel – i karantæne, så 
at sige – men evangeliet blev spredt. Brevet 
er fyldt med glæde. De har lært noget om 
coronakrisen i dét lys. Deltagerne er også 
begejstrede for den nye type bibelstudium. 
»Vi lærer hvordan vi selv henter åndelig føde 
i Bibelen. Nogle vers, og så spørgsmål – så 
er vi nødt til at læse hver for sig, og når vi så 
mødes på Zoom snakker vi sammen.« 

Derudover har det været en god oplevelse for 
Wessam at ringe folk op og snakke med dem 
om, hvordan de har det, og at bede sammen. 
Det er anderledes end at mødes i flok, hvor 
man ikke når at snakke med alle.   
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Fire tværkulturelle medarbejdere er på ar-
bejde mens andre er hjemsendt. 

IKC-leder Mika Raja Bak-Skovenborg fortæl-
ler, »IKC København har alle andre medarbej-
dere hjemsendt uden arbejde, så jeg er den 
sidste til at køre IKC’s undervisningstilbud 
videre. Det gør jeg ved at lave undervis-
ningsvideoer til vores YouTube-kanal IKC TV. 
Nogle af vores frivillige har også bidraget til 
kanalen eller med andre undervisningstilbud 
på onlinemedier, og det glæder mig. En IKC-
elev fortalte mig, at jeg var den ene af de to 
mennesker, der havde ringet til hende i de 
første to uger af nedlukningen i DK. Ellers 
havde hun ikke været i kontakt med andre. 
Er der en, som kunne have glæde af, at du 
ringer?«

IKC-leder Peter Mikkelsen fortæller, at »i 
IKC Østjylland er det sociale rykket online. 
Vi har stadig en god kontakt med mange, 
hvor vi tilbyder både sjælesorg, undervis-
ning og almindelige samtaler. Det vigtigste i 
IKC’s arbejde er tiden. Tiden til at møde folk, 
snakke med dem og dele liv og tro med dem. 
Og det gør vi stadig. Bare online og til én ad 
gangen. Det er sværere at finde ud af, hvem 
der særligt har brug for at blive set i dag. Så 
bed gerne om at vi må få Guds vejledning til 
at nå dem, der er mest ensomme og udsatte 
lige nu.«



Da syrerne kom til Gjerlev og flyttede igen

Næste 
grundkursus 
i Al Massira 
4. – 5. september er der kursus i Skjern 
om at bruge Al Massira. Kontakt Krista 
Rosenlund Bellows for flere oplysninger. 
Find indbydelsen på 
https://imta.dk/imta/artikel/
laer-at-bruge-al-massira/

Husk at bede for 
Anker Nielsens arbejde blandt tyrkere
an@gntt.dk

Læs mere på IMTA.DK

»Kan du ikke hjælpe mig?« Han havde mistet 
kontakten i borgerkrigen med sin mor og to 
brødre. Sammen med præsten i byen hjalp Aage 
ham med at eftersøge dem via Røde Kors. Uden 
resultat. En måned senere fik han vished, da 
han på TV så sin døde bror blive båret ud fra et 
bombet hus.

Han ville gerne været blevet boende i Gjerlev, 
men da han fik familiesammenføring ville hans 
kone ikke. Hun ville til Randers, hvor der er mu-
lighed for fællesskab med flere fra Syrien. Men 
Aages nye ven havde grædt, da han ikke kunne 
blive boende i Gjerlev, af hensyn til sin kone.

De fleste klarer sig godt nok økonomisk. De fire 
har arbejde. En er frisør og har salon i Randers. 

Interview med Aage Jakobsen

I foråret 2015 flyttede fem syriske flygtninge ind 
på Gjerlevs nedlagte alderdomshjem. En af dem 
kunne lidt engelsk. Ingen af dem var kristne. I 
Gjerlev bor der 800 mennesker.

Aage Jakobsen fra Indre Mission besluttede at 
byde dem velkommen til byen, så han gik på 
besøg og blev taget hjerteligt imod, midt i alle 
sproglige udfordringer. Efterhånden kom de fem 
flygtninge til at kende flere i Gjerlev, både i Indre 
Mission, kirken og andre sammenhænge. Flere 
danskere tog kontakt med syrerne, efterhånden 
som folk fandt ud af, at de ikke var så vanskelige 
at komme i kontakt med. Der kom bekendt-
skaber og besøg i gang. Ved høstfesten med 
middag i missionshuset lavede man bordkort, 
så syrerne blev placeret godt. Der var sørget for 
mad, de kunne spise. 

Én af syrerne fik en bibel. Men Aage ved ikke, om 
den bliver læst. I forbindelse med Carl Nielsen 
fejringen i 2015 deltog også syrerne i en kirke-
koncert i Gjerlev. Da en af dem senere viste sin 
video fra koncerten i klassen på sprogskolen 
blev han advaret af andre muslimske elever om 
at holde sig fra kirken. 

Fem år senere
Det er fem år siden. Hvordan er det gået de fem? 
Det danske sprog er svært, og det blev ikke for 
godt. Mændene var kommet først og havde 
et sprogligt forspring. Men de faldt tilbage, da 
konerne og børnene kom, for nu gik snakken på 
modersmålet derhjemme.

I første omgang fik tre af syrerne familiesam-
menføring og flyttede til Randers. For en anden 
gik der lang tid før han fik familiesammenføring. 

I maj 2005 begyndte Kirsten Søvndal Jiang 
som IM’s første tværkulturelle medarbejder i 
Aarhus. Hun hentede inspiration i København 
og inviterede fra august til danskundervisning i 
missionshuset Eben-Ezer to gange om ugen. I 
begyndelsen kom der to. Et år senere rundede 
hun de 20 deltagere. Årsrapporten fra dengang 
fortæller om arbejde, opgaver og behov, der 
stadig findes: danskundervisning med fælles 
frokost, sommerafslutning, juleafslutning - og 
ønsket om at bringe IM’ere og nydanskere 
sammen. Samtalerne om tro fandt også sted i 
Gellerup hvor Kirsten samlede unge kristne og 
muslimske piger i kirken til pigecafé, hvor de 
lærte hinanden og hinandens tro at kende. Til-
lykke til Aarhus med de 15 år!   

15 års tværkulturelt 
arbejde i Aarhus

Det går udmærket. Mange arabisktalende bliver 
klippet der, og så går snakken på arabisk. Aage og 
andre fra Gjerlev bliver også klippet der. Frisøren 
er fyldt 40 år, men han kalder fortsat Aage for sin 
danske far, når de ses. Når Aage sidder i stolen 
spørger han til de andre fire. For den ældste af de 
fem er det svært at begynde helt forfra på alt, når 
hans udmærkede uddannelse fra Syrien ikke kan 
bruges i Danmark.

Kontakten mellem Gjerlev og familierne er ikke så 
hyppig længere. Ud over Aage selv er der et par 
mere, der stadig har kontakt med de syriske fami-
lier. Nogle har kontakt med syreren, der gerne ville 
være blevet i Gjerlev, og hans kone og fem børn. 
De venter besøg af familien. Forbindelsen lever 
stadig, selvom den er spinkel.   



Landsleder
Krista Rosenlund Bellows
Tlf. 2131 3455
Mail: landsleder@imta.dk 

Region Nord
Konsulent for tværkulturelt arbejde
Louise Kiilerich Breindahl holder orlov. 

Region Midt
Tværkulturel medarbejder i Østjylland, 
Johane Ettrup Larsen. 
Tlf.  2213 2473. 
Mail johane@ikcenter.dk

Arbejde blandt arabisktalende: 
Wessam Youssef. Tlf. 5056 1471. 
Mail: wessam@imta.dk 

Region Aarhus
Internationalt Kristent Center, 
Østjylland  
i missionscenteret Stjernen 
Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov
Tlf.: 6178 9988
Danskundervisning, besøg, fælles-
spisning, bibelstudium, sociale 
aktiviteter, samtaler og tværkulturel 
sommerlejr. 

Region Øst
Internationalt Kristent Center, 
København  
i missionshuset Bethesda
Rømersgade 17, 1362 København K
Tlf.: 3332 5939 
Dansk- og engelskundervisning, 
lektiehjælp og café, opholdsretlig 
rådgivning, bibelstudie, udflugter, 
gudstjenester, fester og tværkulturel 
sommerlejr.

GAVER OG FORBØN 
Vi har brug for din forbøn, dit engagement 
og for din økonomiske støtte til IM’s tvær-
kulturelle arbejde. Din forbøn og dit engage-
ment hjælper os. 

Du kan støtte os ved at bruge dit dankort på 
imta.dk/gave eller ved at overføre din  
støtte til  

reg. nr. 7170 konto 22 12 631 

og mærke betalingen »tværkulturelt arbejde.« 

Du kan også 
bruge MobilePay
til telefon 
65456
eller  
http://imta.dk/ 
gaver-til-arbejdet/ 

Svalen er landet og køerne kommer på græs. 
Men hvordan bliver sommeren for nydanske-
re og danskere mens den farlige gæst Coro-
na stadig huserer? Jeg tror, sommeren i høj 
grad bliver lokal. Så vi skal i gang med ideer 
til gode sommerdage på tværs af kulturer. 
Snak sammen i byen. Invitér hinandens fami-
lier på tur. Vandreture for begge køn og alle 
aldre. Udflugt sammen til havet med hver sin 
madkurv. Cykelture med bibelstudium under-
vejs. Bålaften. Arrangementer for små grup-
per af børn, juniorer, unge og voksne. 
Giv os jeres gode ideer. Så fortæller vi dem 
videre til resten af landet!   
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Læg lokale 
sommerplaner




